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     وافيةخالصة  -اًثاني  
   الربتغال    

 اتفاقية تنفيذ سياق يفللربتغال  واملؤّسسي القانوين اإلطار عن عامة  حملة:مقّدمة  - ١  
    الفساد ملكافحة املتحدة  األمم

ق  من دستور اجلمهورية الربتغالية، تصري االتفاقيـات الدوليـة املـصدّ           ٨ من املادة    ٢وفقاً للفقرة   
ومــىت ُنــشرت يف . عليهــا حــسب األصــول جــزءاً مــن النظــام القــانوين الربتغــايل فــوراً وتلقائيــاً   

بيـد أنـه إذا     .  ُتنفّذ بالطريقة نفـسها الـيت ُتنفـذ هبـا مجيـع القـوانني األخـرى                 فإهنا ،اجلريدة الرمسية 
  .ي يف اتفاقية غري ذايت التنفيذ، فإن تطبيقه يتطلب اعتماد قانون داخل ماكان حكم

 اتفاقية األمم املتحدة ملكافحة الفساد ُصدِّق عليهـا بالفعـل، فقـد صـارت جـزءاً                 بالنظر إىل أنَّ  و
بيـد أنـه، طبقـاً للنظـام الدسـتوري، ال ُيمكـن اعتبـار االلتزامـات                 . من النظـام القـانوين الربتغـايل      

اد الــواردة فيهــا بــشأن التجــرمي ذاتيــة التنفيــذ، وبالتــايل فهــي تتطلــب جتــسيدها مــن خــالل اعتمــ
  .خلي يتعّين أن يعتمده الربملانقانون دا

وهـي  . ومجيع األفعال اليت جتّرمها اتفاقية مكافحة الفـساد منـصوص عليهـا يف التـشريع اجلنـائي                
 بـشأن الفـساد يف القطـاع        ٢٠/٢٠٠٨ُتنفّذ أساساً مـن خـالل القـانون اجلنـائي والقـانون رقـم               

 بــشأن محايــة  ٩٣/٩٩لقــانون رقــم  اخلــاص والفــساد يف املعــامالت الدوليــة علــى الــسواء وا     
 ١٤٤/٩٩وأمـا التعـاون الـدويل ألغـراض االتفاقيـة فمنـصوص عليـه يف القـانون رقـم                    . الشهود

  .ائي الدويل يف املسائل اجلنائيةبشأن التعاون القض
 :وفيما يلي املؤسسات الرئيسية املعنية مبكافحة الفساد

 مجيع اجلرائم وما يتعلق هبـا مـن مالحقـة           املدعون العامون مسؤولون عن التحقيقات اجلنائية يف      
بالنــسبة للمخالفــات (بيــد أنــه ُيمكــن تفــويض التحقيقــات اجلنائيــة للــشرطة اجلنائيــة    . قــضائية
  .ف بامللف اجلنائي وحتت إشرافهاليت تضطلع مبهامها بتوجيه من املدعي العام املكلَّ) البسيطة

لـــى عـــاتق اإلدارة املركزيـــة للتحقيقـــات طبقـــاً للنظـــام األساســـي لـــدائرة االدعـــاء العـــام، تقـــع ع
اإلدارة ( (Departamento Central de Investigação e Ação Penal (DCIPA))واملالحقـة اجلنائيـة   

 باملالحقـة القـضائية فيمـا يتعلـق جبـرائم الفـساد،       عواالضـطال مهّمـة توجيـه التحقيقـات       ) املركزية
.  الواقعــة يف خمتلــف الــدوائر القــضائية (comarcas)حيثمــا جتــري األنــشطة اإلجراميــة يف األقــاليم  

واإلدارة املركزية هي أيضاً جهة االختصاص عنـدما يقـرر احملـامي العـام أن األمـر يقتـضي وجـود                     
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إدارة مركزية للتحقيقات، مع مراعاة خطورة اجلرميـة املعنيـة والتعقيـد اخلـاص للنـشاط اإلجرامـي             
  .أو مداه عرب األراضي الوطنية أو خارجها

، وهــي اهليئــة املختــصة بإنفــاذ القــانون املعنيــة بــالتحقيق   (Polícia Judiciária)طة اجلنائيــة الــشر
جرائم الفساد يف الربتغال، تتضمن داخـل هيكلـها وحـدة خاصـة مكرسـة ملكافحـة الفـساد                    يف

ــة      ــصادية واملالي ــن اجلــرائم االقت ــك م ــري ذل ــساد     -وغ ــة ملكافحــة الف ــي الوحــدة الوطني  أال وه
(Unidade Nacional contra a Corrupção (UNCC)). 

    
    القانون وإنفاذ التجرمي: الثالث الفصل  - ٢  

    االستعراض قيد املواد تنفيذ على الحظاتم  - ١- ٢  
    )٢١و ١٨و ١٦و ١٥ املواد (بالنفوذ املتاجرةو ةالرشو    

ــادة   ــضمن      ٣٨٦تعــرِّف امل ــة شــاملة، حيــث يت ــائي املوظــف العمــومي بطريق ــانون اجلن  مــن الق
يف املوظفني واملساعدين والعاملني املـؤقتني واملتطـوعني العـاملني يف اإلدارة العموميـة، مبـا             التعر

ومن مث فـإن هـذا املفهـوم يـشمل عناصـر فاعلـة تـشغل                . يف ذلك العاملون املؤقتون واملتطوعون    
  .حبكم الواقع وظائف تتيح ارتكاب أي نوع من جرائم الفساد

 مـــن ٣٧٤ و٣٧٣ و٣٧٢لإلفـــساد واإلنفـــساد يف املـــواد ويتـــصدى القـــانون اجلنـــائي الربتغـــايل 
 بـشأن القطـاع     ٢٠/٢٠٠٨ من القـانون رقـم       ٩ و ٨ تنيالقانون اجلنائي بشأن القطاع العام واملاد     

وتـشمل  .  مـن القـانون اجلنـائي   ٣٣٥وأما جترمي املتاجرة بالنفوذ فمنصوص عليه يف املادة     . اخلاص
د هبـا أو طلبـها أو قبوهلـا، سـواء كانـت ذات طبيعـة           فئات اجلرائم منح مزية غري مستحقة أو الوع       

وجتـرمي  . اقتصادية أو غري ذلـك، بـشكل مباشـر أو غـري مباشـر للـشخص نفـسه أو لطـرف ثالـث                       
ــادتني      ــه يف امل ــصوص علي ــاع اخلــاص من ــساد يف القط ــم  ٩ و٨الف ــانون رق ــن الق ، ٢٠/٢٠٠٨  م

اً إفــساد املــوظفني العمــوميني   مــن هــذا القــانون أيــض ٧وجتــرِّم املــادة . أبريــل/ نيــسان٢١املــؤرخ 
األجانب وموظفي املنظمات العامة الدولية؛ بيد أن اإلنفساد يف هذا الشكل األخري مـن الفـساد،                

  .تفاقية، غري جمرَّم يف الربتغالالذي ال يكون جترميه إلزامياً مبوجب اال
  

    )٢٤و ٢٣ تانداملا (اإلخفاء ؛األموال غسل    
ألف من القانون اجلنائي اليت تتناول على حنـو مالئـم           -٣٦٨ادة  ُيجرَّم غسل األموال مبوجب امل    

حتويل املمتلكات أو نقلها، وكذلك اإلخفاء أو التمويه؛ بيد أهنا ال تتناول على ما يبـدو اقتنـاء                  
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 مـن ) ط( )ب( ١املمتلكات أو حيازهتا أو استخدامها على النحـو املتـوخى يف الفقـرة الفرعيـة            
  .٢٣ املادة

علق به من جرائم تبعية منصوص عليها أيضاً، باستثناء التـآمر، الـذي ال يوجـد      والشروع وما يت  
  . حبد ذاته يف النظام القانوين الربتغايل
ويــنص علــى جمموعــة متنّوعــة مــن اجلــرائم " الغــسل الــذايت"ويتنــاول القــانون اجلنــائي الربتغــايل 

أصــلية لغــسل األمــوال؛ كجــرائم ) باعتمــاده توليفــة مــن النــهوج املــستندة إىل قائمــة وعتبــات (
ــد ــة     بي ــة معّين ــري إلزامي ــرائم غ ــرة (أن ج ــادة  ٢الفق ــن امل ــان ١٦ م ال ُتجــرَّم ) ٢٢ و٢٠ واملادت

 .مبوجب القانون اجلنائي الربتغايل وبالتايل فهي ال ُتعترب جرائم أصلية بالنسبة لغسل األموال

ر جـرمييت الغـسل والتلقـي؛       وُجرِّم إخفاء املمتلكات ومواصلة االحتفاظ هبا باعتبارمها من عناص        
اليت ُيحصل عليهـا مـن شـخص آخـر     "اقتصرت صراحة على املمتلكات    " التلقي"بيد أن جرمية    

ومــن مث فــإن هــذا التعريــف  ". بواســطة فعــل غــري قــانوين منطــي ُيرتكــب ضــد هــذه املمتلكــات  
ليهــا يف  مــن االتفاقيــة، بــالنظر إىل أن غالبيــة اجلــرائم املنــصوص ع ٢٤يفــي مبتطلبــات املــادة  ال
  .تفاقية ليست من جرائم املمتلكاتاال
  

    )٢٢و ٢٠و ١٩و ١٧ املواد (املشروع غري اإلثراء ؛الوظائف استغالل إساءة االختالس؛    
اختالس املوظف العمـومي للممتلكـات أو تبديـدها أو تـسريبها بـشكل              يتناول القانون اجلنائي    

 املوظــف اســتحواذ حالــة عــدم  يف٣٧٥ املــادة ٣٧٦ويف هــذا الــصدد، تــستكمل املــادة . آخــر
وُيجـرَّم اسـتغالل الوظيفـة      . بيد أن اجلرمية تشمل فقط املمتلكات املنقولة      . العمومي على املنافع  
ــادة   ــائي ٣٨٢أو املركــز يف امل ــانون اجلن ــة االخــتالس يف القطــاع اخلــاص غــري    .  مــن الق وجرمي

 مــن القــانون اجلنــائي  ٢٠٥منــصوص عليهــا يف التــشريع اجلنــائي الربتغــايل، وإن كانــت املــادة   
  . تتناول إساءة استغالل الثقة فيما يتعلق باملمتلكات املنقولة

وقـــد ُنِظـــر يف إمكانيـــة جتـــرمي اإلثـــراء غـــري املـــشروع، وأحاطـــت احلكومـــة الربتغاليـــة اخلـــرباء  
 علـى ذلـك،    وبنـاءً . املستعرضني علماً بأهنـا تنظـر حاليـاً يف اسـتعراض تـشريعها يف هـذا الـصدد                 

اء اجلهود احلاليـة الراميـة إىل التمـاس طريقـة لـضمان جتـرمي اإلثـراء غـري املـشروع يف                      يدعم اخلرب 
  .إطار دستور الربتغال
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    )٢٥ املادة (العدالة سري إعاقة    
بيــد أن مــن . يف القــانون اجلنــائي الربتغــايل" إعاقــة ســري العدالــة"لــيس هنــاك مــا ُيعــَرف جبرميــة  
 ١٤٣ مكافحــة الفــساد مــن خــالل تطبيــق املــواد   مــن اتفاقيــة٢٥املمكــن بلــوغ هــدف املــادة  

  . من القانون اجلنائي٣٦٠ و٣٥٩ و٣٦٣ و١٥٥ و١٥٤ و١٥٣ و١٤٤و
  

    )٢٦ املادة (االعتبارية لشخصياتا مسؤولية    
 مـن القـانون     ١١تشمل املـسؤولية اجلنائيـة للشخـصيات االعتباريـة، املنـصوص عليهـا يف املـادة                 

ا يف ذلـك غـسل العائـدات اإلجراميـة وأنـواع خمتلفـة يف               اجلنائي، قائمة عريضة مـن اجلـرائم، مبـ        
وُيمكـــن للشخـــصيات االعتباريـــة أن ختـــضع أيـــضاً للمـــسؤولية املدنيـــة  . نفـــساداإلفـــساد واإل

وعــالوة علــى ذلــك، ال تنفــي  ). ، وهــي عقوبــة ماليــة "الكوميــا"مــن خــالل تطبيــق  (واإلداريــة 
 املـسؤولية الشخـصية لألطـراف الفاعلـة         مسؤولية الشخصيات االعتبارية والكيانات املكافئة هلا     

  . الصلة وال تتوقف على مسؤوليتهاذات
 املسؤولية اجلنائية للشخصيات االعتبارية ال تنسحب علـى جـرائم االخـتالس، كمـا أنـه       بيد أنَّ 

  . ال ُيمكن إناطة املسؤولية املدنية أو اإلدارية عن هذه اجلرائم بالشخصيات االعتبارية
  

    )٢٧ املادة( والشروع املشاركة    
ــال       ــائي املــشاركة يف اجلــرائم بــأي صــفة، علــى ســبيل املث ُيجــرِّم اجلــزء العــام مــن القــانون اجلن
كمرتكب أو متواطئ أو مساعد أو حمرِّض، مبا يف ذلك اجلرائم اجملرَّمة وفقـاً التفاقيـة مكافحـة                  

  .كوأما األعمال التحضريية فال ُيعاقَب عليها، ما مل ُينص على غري ذل. الفساد
ومــا مل تــنص أحكــام حمــددة علــى غــري ذلــك، ُيجــرَّم يف الربتغــال الــشروع يف ارتكــاب جــرائم  
تتجاوز عقوبتها القصوى ثالث سنوات، وال تشمل بالتـايل جـرائم خمتلفـة منـصوص عليهـا يف                  

 مـن أجـل احلـصول       بـالنفوذ  املتـاجرة االتفاقية مثل التهديـد أو الرشـوة لـإلدالء بـشهادة زور أو              
  ).باستثناء يف ظروف معّينة(ؤاٍت أو أفعال الفساد يف القطاع اخلاص على قرار م

  
    )٣٧و ٣٠ املادتان (القانون إنفاذ سلطات مع التعاون واجلزاءات؛ واملقاضاة املالحقة    

 اجلزاءات املنصوص عليها يف تـشريعات الربتغـال بـشأن اجلـرائم املنـصوص عليهـا يف اتفاقيـة               إنَّ
  .؛ بيد أنه مل توفَّر إحصاءات مفّصلة لتقييم مدى فعالية تنفيذهامكافحة الفساد تبدو مناسبة

ــة يف         ــة معّين ــة رفيع ــى حــصانة شــاغلي وظــائف سياســية وعمومي ــايل عل ــانون الربتغ ــنص الق وي
 احلـصانات أو املزايـا      التسلسل اهلرمي احلكومي؛ ومع ذلك، يضمن وجود إجراءات خاصة أنَّ         
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الحقـة  لتحقيق يف اجلرائم املنصوص عليهـا يف االتفاقيـة وامل         املرتبطة بالوالية القضائية لن تعرقل ا     
  .املتعلقة هبا واحلكم فيها

بانتظـار  ومتتثل أحكام الربتغال بشأن مالحقة املوظف العمومي املتـهم أو شـروط اإلفـراج عنـه                 
 أو اإلفــراج املــشروط عنــه أو فــصله أو وقفــه أو نقلــه، وبــشأن احملاكمــة أو بانتظــار االســتئناف

 تويل منصب يف منـشأة مملوكـة كليـاً        باستثناء إسقاط األهلية ل   (هلية األشخاص املدانني    إسقاط أ 
  .وإعادة إدماج األشخاص املدانني، لألحكام موضع االستعراض)  للدولةأو جزئياً

وإمكانيــة ختفيــف العقوبــة علــى شــخص متــهم يتعــاون بــشأن التحقيــق يف جرميــة أو املالحقــة    
الرشـوة وغـسل   (لنـسبة لـبعض األفعـال اجملّرمـة مبوجـب االتفاقيـة       املتعلقة هبـا منـصوص عليهـا با       

  . على حصانة يف مثل هذه األحوالوال ُيَنص). األموال
  

    )٣٣و ٣٢ املادتان (واملبلّغني الشهود محاية    
ــم    ــانون رق ــة إذا      ٩٣/٩٩حيكــم الق ــشهود يف اإلجــراءات اجلنائي ــة ال ــشأن محاي ــدابري ب ــاذ ت  إنف

وتنــسحب . تهم العقليــة أو حريتــهم أو ممتلكــاهتم القيِّمــة للخطــرتعرضــت حيــاهتم أو ســالم مــا
  . الضحايا بقدر ما يكونون شهوداًهذه احلماية على

وُيمكــن عــرض هــذه اآلراء والــشواغل . ويراعــي هــذا القــانون أيــضاً آراء الــضحايا وشــواغلهم
ــى حنــو ال ميــس حب       ــة، وذلــك عل قــوق والنظــر فيهــا يف مراحــل مناســبة مــن اإلجــراءات اجلنائي

 اتفـاق ثنـائي حلمايـة الـشهود         نوعالوة على ذلك، استهلت الربتغـال مفاوضـات بـشأ         . الدفاع
  . تغيري مكان إقامة الشخص املعينيتضمن إمكانية

 شخــصاً اســتفادوا مــن هــذه احلمايــة خــالل فتــرة الــسنوات التــسع املمتــدة مــن    ٥٩ومــن بــني 
رائم منـصوص   مرتبطـة جبـ  ، كـان شخـصان مـن الـشهود يف قـضايا     ٢٠١٠ إىل عام  ٢٠٠٣ عام

  .عليها يف االتفاقية
ويوفِّر اإلطار القانوين للربتغال على ما يبـدو محايـة كافيـة ضـد أي معاملـة غـري مـربرة ملـوظفي                       
اإلدارة العمومية والـشركات اململوكـة للدولـة، وإن كانـت هـذه احلمايـة ال تنـسحب صـراحة             

  .على موظفي القطاع اخلاص
  

    )٤٠و ٣١ املادتان (املصرفية السرية رة؛واملصاد واحلجز التجميد    
 املتأتية من اجلرائم، مبـا يف ذلـك   العائدات اإلجراميةلدى الربتغال إطار قانوين مناسب الستبانة      

 وحجزهـــا هاوجتميـــداجلـــرائم املنـــصوص عليهـــا يف اتفاقيـــة مكافحـــة الفـــساد، واقتفـــاء أثرهـــا 
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إلضــافة إىل املعــدات أو األدوات األخــرى  ، واملمتلكــات املنــاظرة هلــا يف القيمــة، با ومــصادرهتا
ــا     ــذه اجلــرائم أو املخصــصة لالســتخدام فيه ــستخدمة يف ه ــضاً    . امل ــال أي ــد اشــترعت الربتغ وق

  . املمتلكاته لتنظيم إدارة مثل هذتشريعات مناسبة
التحقيـق يف اجلـرائم     أمـام   عقبة  نوع آخر من السرية املهنية      أو أي    ةاملصرفي لسريةا وال يبدو أنَّ  

ويبـدو أيـضاً أن حقـوق       . اد وغريها من اجلرائم أو املالحقـة القـضائية املتعلقـة هبـا            املتعلقة بالفس 
  .حلسنة النية حتظى حبماية مناسبةاألطراف الثالثة ا

  
    )٤١و ٢٩ املادتان (اجلنائي السجل التقادم؛    

وبـصرف النظـر    . يتوقف طول مدة التقادم على أقـصى عقوبـة منـصوص عليهـا للجرميـة املعنيـة                
 مـن دواعـي االنـشغال، بـسبب الطبيعـة املـستترة للجـرائم املنـصوص                 نَّإذه املـدة، فـ    عن طول ه  

عليها يف االتفاقية، أن وقـت ارتكـاب اجلرميـة، ولـيس وقـت اكتـشاف سـلطات إنفـاذ القـانون                      
  .ذي ُيعترب نقطة البداية للتقادمللجرمية، هو ال

استخدام مثـل هـذه املعلومـات    وال تأخذ الربتغال يف احلسبان اإلدانات األجنبية السابقة لغرض    
ــة    ــة املتعلقــة جبرميــة تــشملها االتفاقي ــد أهنــا تــستخدم هــذه املعلومــات   . يف اإلجــراءات اجلنائي بي

  .صدار احلكم مىت تأكدت املسؤوليةإلرشاد عملية إ
  

    )٤٢ املادة (القضائية الوالية    
 القــضائية الشخــصية مبــادئ الواليــة القــضائية، مبــا يف ذلــك قواعــد اإلقليميــة، وكــذلك الواليــة

  . من القانون اجلنائي٥ و٤ادتني السلبية والفاعلة، مكّرسة بشكل مناسب يف امل
  .ليه أيضاً يف التشريع الربتغايلمنصوص عإما التسليم وإما احملاكمة ومبدأ 

  
    )٣٥و ٣٤ املادتان (الضرر عن التعويض الفساد؛ أفعال عواقب    

ص أُصــيب بــضرر نتيجــة لفعــل فــساد أو بــسبب أي  طبقــاً للتــشريع الربتغــايل، حيــق لكــل شــخ 
. جرميــة أخــرى أن يــستهل اإلجــراءات القانونيــة ضــد اجلــاين مــن أجــل احلــصول علــى تعــويض

وُيمكــن هلــذا الــشخص أن يقــدم أيــضاً طلبــاً للحــصول علــى تعــويض مــدين طبقــاً لإلجــراءات   
ار اإلجـراء اجلنـائي، وعلـى       ويتيح التشريع الربتغايل إمكانية فسخ عقد أو إبطاله يف إط         . اجلنائية

أي وجه التحديد يف إطار اإلدانة اليت تقررها احملكمة؛ بيد أنه مل ُتقـدَّم إىل اخلـرباء املـستعرضني         
  .قضايا تنم عن التنفيذ الفعلي
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    )٣٩و ٣٨و ٣٦ املواد (اهليئات بني فيما والتنسيق املتخّصصة السلطات    
لفــساد هــي هيئــة إنفــاذ القــانون اخلاصــة املختــصة  الوحــدة الوطنيــة ملكافحــة ا/الــشرطة اجلنائيــة

  .بالتحقيق يف جرائم الفساد يف الربتغال، وهي تعمل حتت إدارة املدعي العام املكلَّف بالقضية
ــات          ــة للتحقيق ــاتق اإلدارة املركزي ــى ع ــع عل ــام، تق ــاء الع ــدائرة االدع ــام األساســي ل ــاً للنظ وطبق

 باملالحقــة القــضائية عواالضــطالة توجيــه التحقيقــات مهّمــ) اإلدارة املركزيــة(واملالحقــة اجلنائيــة 
 الواقعـة يف  (comarcas)فيما يتعلـق جبـرائم الفـساد، حيثمـا جتـري األنـشطة اإلجراميـة يف األقـاليم                   

واإلدارة املركزية هي أيضاً جهة االختـصاص عنـدما يقـرر احملـامي العـام               . خمتلف الدوائر القضائية  
يـة للتحقيقـات، مـع مراعـاة خطـورة اجلرميـة املعنيـة والتعقيـد                أن األمر يقتـضي وجـود إدارة مركز       

ويف مثـل هـذه احلـاالت،       . اخلاص للنشاط اإلجرامي أو مـداه عـرب األراضـي الوطنيـة أو خارجهـا              
ينبغي لسائر إدارات دائرة االدعاء العام أن ُترسل امللفات اخلاصة جبـرائم الفـساد املـشتبه هبـا دون                   

  .يف الفساد يف املعامالت الدوليةواإلدارة العامة خمتصة أيضاً بالتحقيق . تأخري إىل اإلدارة العامة
 مـستقلة   - الـيت تـشمل القـضاة واملـّدعني العـامني            - من الدستور، فإن احملاكم      ٢٠٣وطبقاً للمادة   

مـربر هلـا مـن       وال جيوز للـشرطة اجلنائيـة أن ختـضع لتـأثريات أو ضـغوط ال              . وال ختضع إالّ للقانون   
  .قاً ملبدأ الفصل بني املسؤوليات التشريعية أو السلطة التنفيذية، وذلك وفجانب السلطة

 اإلجراءات اجلنائية، يقع على عاتق مجيـع املـوظفني العمـوميني الواجـب القـانوين              مبدونةوعمالً  
لإلبـالغ عــن مجيــع اجلــرائم الــيت تتنــاهى إىل علمهــم يف معــرض اضــطالعهم مبهــامهم أو نتيجــة  

 وعالوة على ذلك، حيـق لـسلطات التحقيـق واملالحقـة أن تطلـب مجيـع                 .الضطالعهم مبهامهم 
الــسلطات املعلومــات الالزمــة يف إطــار حتقيــق جنــائي، مبــا يف ذلــك مــن املــوظفني العمــوميني و  

  .العامة والكيانات اخلاص
ــة      ــة املــسؤولة عــن التحقيقــات اجلنائي ــسلطات الربتغالي ــة (وتقــوم ال ــشرطة اجلنائي ــة ) ال واملالحق

، وكــــذلك وحــــدة االســــتخبارات املاليــــة، بإذكــــاء الــــوعي يف القطــــاع   )اإلدارة املركزيــــة(
ر وهي تعقد أيـضاً اجتماعـات عمـل وتـوفِّ         . باجلرائم اخلطرية، مثل الفساد وغسل األموال      العام

انـــات املاليـــة يف جمـــال غـــسل األمـــوال واجلـــرائم األصـــلية، مـــع تركيـــز خـــاص التـــدريب للكي
  .الفساد على

ويف الــسنوات األخــرية، عــززت الربتغــال عــّدة إجــراءات مــن أجــل إذكــاء الــوعي بــشأن منــع    
اجلرمية وتشجيع مواطنيها وسائر األشخاص الـذين يقيمـون بـصفة معتـادة يف أراضـيها الوطنيـة                  

. اجلـرائم، مبـا يف ذلـك تلـك اجملرَّمـة وفقـاً التفاقيـة مكافحـة الفـساد                  على اإلبالغ عن ارتكـاب      
  . شخص عن الفساد لسلطات املالحقة أداة إلكترونية من أجل تيسري تبليغ أيحدثتأُوقد 
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    دةاجليِّ واملمارسات الناجحة التجارب  - ٢- ٢  
 مـن  الثالـث  لالفـص  تنفيـذ  بـشأن  دةاجليِّـ  واملمارسـات  َمـواطن النجـاح     تتمثـل أبـرز    عامـة  بصفة

  : فيما يلياالتفاقية
إدماج نظام البيانات اجلنائية يف الشرطة اجلنائية، مبا يسمح لـإلدارة املركزيـة واملـّدعني                 •

 .العامني بالوصول إىل املعلومات اجلنائية

االحتفاظ بقاعدة بيانات مركزية يف املصرف املركزي للربتغال، متاحة جلميـع أعـضاء              •
ضاة، من أجل جتميع املعلومات املـستمدة مـن مجيـع املـصارف، مثـل               النيابة العامة والق  

املعلومـــات عـــن املعـــامالت املاليـــة وأمســـاء األشـــخاص الـــذين ُيمكنـــهم التـــصرف يف  
 .احلساب وتاريخ احلساب

وجود خط ساخن، وكذلك منوذج إبالغ عن طريق اإلنترنـت، مبـا يـسمح للجمهـور             •
ويف وقـت القيـام بالزيـارة       . املبلِّـغ عـن امسـه     باإلبالغ عن أفعال الفساد دون أن يفصح        

جـرى  املوقعية، كانت هناك مثانية حتقيقـات قـد بـدأت بالفعـل علـى أسـاس معلومـات                   
 .تلقيها من خالل هذه القنوات

ــسوابق        • ــة، مثــل مــشروع حتليــل ال ــة واملنظمــات غــري احلكومي التعــاون الوثيــق بــني الدول
زاهـة غـري احلكوميـة،        يـة ومنظمـة الـشفافية والـن       القضائية الذي اسـُتهل بـني اإلدارة املركز       

 .مشروع رصد تكاليف محالت األحزاب السياسية خالل فترة احلمالت االنتخابية أو

يف إطــار احلمايــة املتاحــة للــشهود، عــدم احتفــاظ احملكمــة بأمســاء الــشهود، ممــا يــضمن   •
 .بقاءهم جمهولني خالل مجيع مراحل اإلجراءات

ام اخلاصـة بالقـضايا اجلنائيـة مباشـرة يف قاعـدة بيانـات إلكترونيـة               إدخال احملـاكم األرقـ      •
ــي         ــسمح للمــستخدمني بتلق ــا ي ــدل، مم ــوزارة الع ــة ل ــا إدارة اإلحــصاء التابع حتــتفظ هب

وأغلــب البيانــات متاحــة للجمهــور بالكامــل ودون     . حتــديثات فوريــة لإلحــصاءات  
  .بل، بيد أن بعضها حممي بكلمة سرمقا

    
    ذلك انطبق حيثما التنفيذ، تواجه يتال ياتدِّالتح  - ٣- ٢  

  :الفساد ملكافحة القائمة التدابري تعزيز مواصلة تتيح أن التالية اخلطوات شأن من
  ســبيل يفالربتغــال بــاجلهود الكــبرية واملــستمرة الــيت تبــذهلا ســلطات  اخلــرباء املــستعرضوننــّوه 
ة األمــم املتحــدة ملكافحــة حكــام اتفاقيــأل  بــشكل كامــل امتثــال نظامهــا القــانوين الــوطينحتقيــق
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الفساد يف جمايل التجرمي وإنفاذ القـانون، وخلـصوا يف الوقـت نفـسه إىل حتديـد بعـض اجملـاالت                     
للقيـام مبزيــد مــن التحــسني فيهــا، وإىل تقــدمي التوصــيات التاليــة لكــي تتخــذ الــسلطات الوطنيــة  

لزامـــي أو الطـــابع تبعــاً للطـــابع اإل (املختــصة إجـــراءات بـــشأهنا أو لكــي تنظـــر يف األخـــذ هبـــا   
  :)تفاقيةاال الصلة يف ذاتاالختياري الذي تّتسم به املتطلّبات 

 .النظر يف جترمي اإلنفساد بالنسبة للموظفني العموميني األجانب  •

ــادتني     • ــشمالن    ٣٧٦ و٣٧٥النظــر يف توســيع نطــاق امل ــائي حبيــث ت ــانون اجلن  مــن الق
 . بطريقة أخرىاالختالس أو التبديد أو تسريب املمتلكات املنقولة

مواصلة اجلهود الراهنة الرامية إىل التمـاس طريقـة لتجـرمي اإلثـراء غـري املـشروع داخـل                  •
 .اإلطار الدستوري

تكييــف التــشريع الــراهن مــن أجــل الــنص علــى مــسؤولية األشــخاص االعتبــاريني عــن    •
 .جرائم االختالس

 . إلجراميةالنظر يف جترمي التآمر من أجل ارتكاب جرمية غسل العائدات ا  •

النظر يف متديد نطاق التشريع الراهن مـن أجـل جتـرمي الـشروع يف ارتكـاب أي جرميـة                      •
 . منصوص عليها يف اتفاقية مكافحة الفساد

النظر يف متديد نطاق التشريع الراهن من أجـل جتـرمي إخفـاء أي املمتلكـات متأتيـة مـن             •
 .واصلة االحتفاظ هباالفساد، أو مأي جرمية منصوص عليها يف اتفاقية مكافحة 

النظر يف توفري احلصانة من املالحقة أو منحها للشخص الـذي يتعـاون بـشأن التحقيـق             •
يف اجلرائم املنصوص عليها يف اتفاقية مكافحة الفساد أو املالحقة القضائية املتعلقـة هبـا               

 .لى توفري معلومات مفيدة للسلطاتمن أجل تشجيع هؤالء األشخاص ع

ل تشريعي يأخذ يف احلسبان وقت اكتشاف اجلرائم املنـصوص عليهـا يف          النظر يف تعدي    •
 .اتفاقية مكافحة الفساد، بدالً من وقت ارتكاهبا، كنقطة البداية للتقادم

ُتشجَّع السلطات املختصة على مواصلة استكشاف إمكانية تعـيني قـضاة متخصـصني يف                •
طة القــضائية، كمــا هــو احلــال  جمــال الفــساد واجلــرائم االقتــصادية واملاليــة، داخــل الــسل   
وُتــشجَّع الــسلطات الربتغاليــة . بالفعــل بالنــسبة ملكتــب املــدعي العــام أو الــشرطة اجلنائيــة

 .طر بشأن الفساد يف القطاع العامأيضاً على النظر يف إمكانية وضع خطة إلدارة املخا
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ــسلطات          • ــني ال ــشتركة ب ــشاريع م ــى مواصــلة وضــع م ــصة عل ــسلطات املخت ــشجَّع ال ُت
فـساد ومكافحتـه واجملتمـع املـدين، مبـا يف ذلـك املنظمـات غـري                 ة املكلّفة مبنع ال   كومياحل

  .احلكومية واجلامعات وما إىل ذلك
    

    االتفاقية تنفيذ حتسني من أجل ُحدِّدت اليت التقنية، املساعدة من االحتياجات  - ٤- ٢  
  .ال يوجد

    
    الدويل التعاون: الرابع الفصل  - ٣  

    االستعراض قيد املواد تنفيذ على مالحظات  - ١- ٣  
  اجلنائية اإلجراءات نقل عليهم؛ احملكوم األشخاص نقل اجملرمني؛ تسليم    

    )٤٧و ٤٥و ٤٤ املواد(
ــاملواد    ــرمني بـــ ــسليم اجملـــ ــنظَّم تـــ ــم   ٧٨ إىل ٣١ُيـــ ــانون رقـــ ــن القـــ ــؤرخ ١٤٤/٩٩ مـــ ، املـــ

م التـسليم الـسليب     ويـنظَّ . أغسطس، بشأن التعاون القضائي الدويل يف املسائل اجلنائيـة        /آب ٣١
 تـنص علـى إجـراء    ٧٤ للتسليم الفاعـل، كمـا أن املـادة    ٦٩، يف حني تتصدى املادة   ٣١باملادة  

 من االتفاقات الثنائية بـشأن تـسليم        وقد وضعت الربتغال عدداً   . مبسط له نطاق انطباق حمدود    
ــة بــشأن بعــض االت     فاقــات اجملــرمني يف صــورهتا النهائيــة، يف حــني مــا زالــت املفاوضــات جاري

وجرى التوقيع على اتفاق متعـدد األطـراف بـشأن تـسليم اجملـرمني يف جمتمـع البلـدان            . األخرى
وجــرى التوقيــع علــى اتفــاق آخــر بــشأن التــسليم املبــسَّط مــع األرجنــتني     . الناطقــة بالربتغاليــة
 الـيت تعـّين حـدوداً    ١٤٤/٩٩ومن اجلدير بالـذكر أن أحكـام القـانون رقـم           . والربازيل وإسبانيا 

متنع التسليم إذا كانت االتفاقيـات واملعاهـدات واالتفاقـات الـيت تكـون الربتغـال طرفـاً فيهـا                     ال
 ينطبـق يف احلـاالت الـيت ال توجـد بـشأهنا أحكـام       ١٤٤/٩٩فالقانون رقـم   . تقضي حبدود أدىن  

ا يف املعاهدات واالتفاقيات واالتفاقات الدولية امللزمة للربتغال، أو احلـاالت الـيت ال تكـون فيهـ               
  ).٣املادة (هذه األحكام كافية 

وجيرِّم القانون الربتغـايل مجيـع اجلـرائم اإللزاميـة املنـصوص            . وتشترط الربتغال ازدواجية التجرمي   
 يـسمح بتـسليم شـخص اسـتناداً إىل اتفاقيـة            ١٤٤/٩٩بيد أن القـانون رقـم       . عليها يف االتفاقية  

  .ّرماً مبوجب التشريع الداخلي جممكافحة الفساد يف احلاالت اليت ال يكون الفعل فيها
واجلرائم اليت ُيعاقَب عليهـا بعقوبـات أو تـدابري تـشمل احلرمـان مـن احلريـة لفتـرة أقـصاها سـنة            

ويـشمل ذلـك غالبيـة األفعـال     . واحدة على األقل هي مـن اجلـرائم الـيت جيـوز تـسليم مرتكبيهـا             
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بية بالنفوذ من أجـل احلـصول علـى قـرار     اجملرَّمة يف الربتغال وفقاً لالتفاقية؛ بيد أن املتاجرة السل     
ليـست مـن    ) مـن القـانون اجلنـائي     ) ب) (١ (٣٣٥حسبما ُيشار إليه يف املادة      (مؤاٍت مشروع   

، حسبما ُيطبَّـق وفقـاً   إما التسليم وإما احملاكمةويقضي مبدأ . اجلرائم اليت جيوز تسليم مرتكبيها   
  .تغال حتقيقاً إذا رفضت التسليملرب، بأن تفتح ا١٤٤/٩٩ من القانون رقم ٣٢ و١٠للمادتني 

ويف عــدد حمــدود مــن احلــاالت، تــسمح الربتغــال بتــسليم مواطنيهــا املطلــوبني، ولكنــها تــشترط 
  . اليت قد ُتفرض عليهةاء العقوبإعادة الشخص املطلوب تسليمه إىل الربتغال لقض

ك، ُيمكــن وعــالوة علــى ذلــ  . وال جتعــل الربتغــال تــسليم اجملــرمني مرهونــاً بوجــود معاهــدة      
وُيمكن أيـضاً تطبيـق   .  من الدستور الربتغايل٨استخدام االتفاقية كأساس قانوين مبوجب املادة       

  .م وجود أحكام كافية يف املعاهدة يف حالة عد١٤٤/٩٩ من القانون رقم ٣املادة 
ــالتوقيف املؤقــت لألشــخاص يف احلــاالت امللّحــة     مــن ٩٥وتــسمح املــادة . ويــسمح القــانون ب

ويف احلاالت اليت يـشمل فيهـا احلكـم         .  بإنفاذ األحكام اجلنائية األجنبية    ١٤٤/٩٩م  القانون رق 
  .احلرمان من احلرية، يتعّين أن يبدي الشخص احملكوم عليه موافقته

اجملـرمني   على أنه ينبغي معاملة كافـة إجـراءات تـسليم            ١٤٤/٩٩ من القانون    ٤٦وتنص املادة   
  .باعتبارها مسألة ملّحة

ــواد   ونقـــل األشـــخاص  ــه يف املـ ــيهم منـــصوص عليـ ــوم علـ ــانون ١٢٥ إىل ١١٤احملكـ ــن القـ  مـ
ــة بــشأن نقــل األشــخاص     . ١٤٤/٩٩ رقــم وقــد عقــدت الربتغــال عــدداً مــن االتفاقــات الثنائي

  .احملكوم عليهم
 مـــن القـــانون ٩٤ إىل ٧٩ونقـــل اإلجـــراءات اجلنائيـــة إىل الربتغـــال منـــصوص عليـــه يف املـــواد 

  .١٤٤/٩٩ رقم
  

    )٤٦ املادة(املتبادلة  ونيةالقان املساعدة    
ترد األحكام املتعلقة باملساعدة القانونية املتبادلة، وهي أحكام تتـسم بـسعة نطـاق تطبيقهـا، يف                 

وتــوفِّر الربتغــال املــساعدة القانونيــة علــى  . ١٤٤/٩٩ مــن القــانون رقــم ١٦٤ إىل ١٤٥املــواد 
  .عتباريني والطبيعيني على السواءأوسع مدى ممكن لألشخاص اال

وُيمكــن للــسلطات القــضائية أن تتعــاون مباشــرة مــع اجلهــات الــنظرية علــى أســاس املعاهــدات  
وُيمكـن أيـضاً اسـتخدام      .  املـذكور آنفـاً    ١٤٤/٩٩املتعددة األطراف والثنائيـة أو القـانون رقـم          

األمريكيـة للتعـاون    -الشبكة اإليبريية  و الشبكة القضائية األوروبية   -الشبكات القضائية القائمة    
  . من أجل تيسري التعاون- والشبكة القضائية للبلدان الناطقة بالربتغالية ائي الدويلالقض
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ويف الوقـت نفـسه،     . وقد اسُتخدمت صكوك األمم املتحدة مـن قبـل كأسـاس للتعـاون الـدويل              
جــرى التوقيــع علــى عــدد مــن االتفاقــات الثنائيــة يف جمــاالت مثــل تــسليم اجملــرمني واملــساعدة     

متعـددة  (ويف حالـة عـدم وجـود معاهـدات     . ة ونقل األشـخاص احملكـوم علـيهم    القانونية املتبادل 
ــة ــانون رقـــم   ) األطـــراف أو ثنائيـ ــة، ينطبـــق القـ . ١٤٤/٩٩بـــشأن املـــساعدة القانونيـــة املتبادلـ

 مـن القـانون     ٤وازدواجية التجرمي هي شرط توفري مثل هذه املساعدة؛ ومع ذلك، تنص املـادة              
  .نائية على أساس املعاملة باملثللتعاون الدويل يف املسائل اجلعلى أنه ُيمكن للربتغال توفري ا

 بنقل األشخاص احملتجزين مـن أجـل تـوفري املـساعدة يف سـبيل       ١٤٤/٩٩ويسمح القانون رقم    
احلصول على أدلة للتحقيقات أو املالحقات أو اإلجراءات القضائية فيما يتعلق جبـرائم تتناوهلـا               

ونية الداخليـة اخلاصـة باحلـصانة أنـه ال جيـوز مالحقـة شـخص                وتضمن األحكام القان  . االتفاقية
ــد آخــر وفقــاً للفقــر   قــضائياً ــه أو إخــضاعه ألي قي ــادة  ١٢ة  أو احتجــازه أو معاقبت  ٤٦ مــن امل

  .االتفاقية من
 هــو الــسلطة املركزيــة الربتغاليــة  (Procuradoria-Geral da República)ومكتــب املــدعي العــام  

وُيمكـن ضـمان سـرية طلبـات املـساعدة          . الـدويل يف املـسائل اجلنائيـة      املعنية بالتعـاون القـضائي      
  .١٤٤/٩٩ من القانون رقم ١٤٩املتبادلة على أساس املادة 

  
  اخلاصة التحّري أساليب املشتركة؛ التحقيقات القانون؛ إنفاذ جمال يف التعاون    

    )٥٠و ٤٩و ٤٨ املواد(
ن هـذا التعـاون ممكنـاً مـع النظـراء علـى أسـاس        فيما يتعلق بالتعاون يف جمال إنفاذ القانون، يكـو     

أغـسطس،  / آب ٣١، املـؤرخ    ١٤٤/٩٩املعاهدات املتعددة األطراف والثنائية أو القـانون رقـم          
وعلـى مـستوى الـشرطة، تتعـاون الربتغـال ثنائيـاً مـع بلـدان أخـرى ومـن خـالل                  . املذكور آنفـاً  

ة، ُيمكـــن تطبيـــق القـــانون ويف غيـــاب مثـــل هـــذه الــصكوك القانونيـــ . نتربـــولاليوروبــول واإل 
ائيــة علــى أســاس ، كمــا ُيمكــن للربتغــال تــوفري التعــاون الــدويل يف املــسائل اجلن١٤٤/٩٩ رقــم

  .املعاملة باملثل
ومـن املـثري    . وتسمح هذه األحكام بالتعاون الدويل الوثيق للغاية وفقاً التفاقية مكافحة الفـساد           

مـراء هلـا يف الربتغـال قيمـة طلبـات التوقيـف          لالهتمام أيضاً مالحظة أن إشعارات اإلنتربـول احل       
  .املؤقت، وهي قابلة لإلنفاذ مباشرة

إنشاء أفرقة حتقيق مـشتركة باالتفـاق املتبـادل بـني الدولـة             " على   ١٤٤/٩٩وينص القانون رقم    
 يتطلـب األمـر إجـراء حتقيقـات         )أ( :الربتغالية ودولة أجنبية، وذلك على وجه اخلصوص عندما       

ا صـالت بالربتغـال أو بدولـة أخـرى يف إطـار التحقيـق اجلنـائي لدولـة                   معقدة بـشكل خـاص هلـ      



 

14 V.13-85717 
 

CAC/COSP/IRG/I/2/1/Add.18  

وقــد . ويتــيح هــذا احلكــم إمكانيــة إنــشاء أفرقــة حتقيــق مــشتركة حــسب كــل حالــة    ". أجنبيــة
  .حتقيق مشتركة يف مناسبات خمتلفةاشتركت الربتغال يف أفرقة 

ــم   ــانون رقـ ــضمن القـ ــري   ١٤٤/٩٩ويتـ ــاليب التحـ ــتخدام أسـ ــق باسـ ــاً تتعلـ ــة يف  أحكامـ اخلاصـ
 املـــؤرخ ١٠١/٢٠٠١وُينـــشئ القـــانون رقـــم . جـــيم-١٦٠بـــاء و-١٦٠ألـــف و-١٦٠ املـــواد
وبالنــسبة ملراقبــة االتــصاالت، . أغــسطس النظــام القــانوين الســتخدام العمليــات املــستترة/آب ٢٥

 ١٨٩-١٨٧، تـنظِّم املـواد   ١٤٤/٩٩جيم من القانون رقـم      -١٦٠ففضالً عن اإلشارة إىل املادة      
جــراءات اجلنائيــة مراقبــة املكاملــات اهلاتفيــة يف إطــار اإلجــراءات اجلنائيــة، كمــا أن  مــن مدونــة اإل

ــانون رقـــم  ١٩-١١ املـــواد ــة  / أيلـــول١٥ املـــؤرخ ١٠٩/٢٠٠٩ مـــن القـ ســـبتمرب بـــشأن اجلرميـ
السيربانية ُتنـشئ اإلطـار القـانوين ملراقبـة االتـصاالت اهلاتفيـة والربيـد اإللكتـروين وبيانـات حركـة                 

  . احلاسوبية والبيانات احملوسبة، وكذلك اإلجراءات املستترةاملرور والنظم
وقد أبرمت الربتغال عدداً من االتفاقات الثنائية بشأن مكافحة اجلرمية والتعـاون يف جمـال إنفـاذ           
ــالنظر إىل طبيعــة هــذه        ــه ب ــد أن ــأى اســتخدام أســاليب التحــري اخلاصــة؛ بي القــانون حيثمــا ُيرت

حالــة التعــاون الــدويل بــشأن جرميــة عــابرة للحــدود ارُتكبــت   األســاليب فإنــه يتعــّين، حــىت يف  
  . كل حالة وحيثما تقتضيه الضرورةبالفعل أو ُيشتبه يف ارتكاهبا، البّت يف استخدامها حسب

    
    دةاجليِّ واملمارسات التجارب الناجحة  - ٢- ٣  

 إطـار  يف دةيِّـ جلا مارسـات املو التجـارب الناجحـة     النقاط التاليـة باعتبارهـا مـن       إىل ُينظر ،إمجاالً
  :الفساد ملكافحة املتحدة األمم اتفاقية من الرابع الفصل تنفيذ
إشــعارات اإلنتربــول احلمــراء هلــا قيمــة طلبــات التوقيــف املؤقــت وهــي قابلــة لإلنفــاذ       •

 .مباشرة

 .استخدام صكوك األمم املتحدة كأساس للتعاون الدويل  •

لتــسليم غــري ممكــن قانونــاً، وذلــك  التــزام الربتغــال بفــتح حتقيــق عنــدما يكــون طلــب ا    •
  .البة للتسليم قد طلبت ذلك أم البصرف النظر عّما إذا كانت الدولة الط

    
    نطبق ذلكحيثما ا التنفيذ، اليت تواجه ياتالتحدِّ  - ٣- ٣  

 ملكافحـة  الربتغـال  تخـذها ت الـيت  اإلجراءات وتعضيد لتعزيز إطاراً  النقاط التالية  لكِّتش أن ميكن
  :الفساد
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ظر يف تعديل تشريعي جلعل املتـاجرة الـسلبية بـالنفوذ مـن أجـل احلـصول علـى قـرار                 الن  •
مـن  ) من القانون اجلنـائي   ) ب) (١ (٣٣٥حسبما ُيشار إليه يف املادة      (مؤاٍت مشروع   

فبـالنظر إىل أنـه ُيعاقَـب عليهـا اآلن بالـسجن ملـدة            . اجلرائم اليت جيـوز تـسليم مرتكبيهـا       
 .ائم اليت جيوز تسليم مرتكبيهاستة أشهر، فإهنا ليست من اجلر

مواصــلة الــسعي إىل التفــاوض علــى اتفاقــات دوليــة بــشأن تــسليم اجملــرمني واملــساعدة    •
ــائي واملتعــدد      ــة مكافحــة الفــساد علــى املــستويني الثن ــة يف إطــار اتفاقي ــة املتبادل القانوني

  .األطراف على السواء
    

    االتفاقية تنفيذ حتسني من أجل دتُحدِّ اليت التقنية، املساعدة من االحتياجات  - ٤- ٣  
  .ال يوجد  

  


